
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (МОВОЮ ТА ФОРМОЮ ОРИГІНАЛУ) 

 

1. Нові нормативні документи зі стандартизації  

 

1.1. Наказом національного органу стандартизації ДП "Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 13 

грудня 2017 р. № 412 "Про перенесення терміну скасування чинності національного 

нормативного документа та міждержавних нормативних документів" перенесено термін 

скасування чинності в Україні низки міждержавних нормативних документів, установлений 

наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 грудня 2015 року № 186 "Про скасування міждержавних 

стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 

року, зокрема:  

 ГОСТ 17.5.1.01–83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 

определения  

 ГОСТ 17.5.4.01–84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод определения рН 

водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород  

 ГОСТ 17.5.4.02–84 Охрана природы. Рекультивация земель. Метод измерения и 

расчета суммы токсичных солей во вскрышных и вмещающих породах  

 ГОСТ 24481–80 Вода питьевая. Отбор проб 

 ГОСТ 27065–86 Качество вод. Термины и определения  

Цим же наказом перенесено термін скасування чинності в Україні низки 

міждержавних нормативних документів, установлений наказом ДП "УкрНДНЦ" від 14 

грудня 2015 року № 188 "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що 

розроблені до 1992 року", з 01 січня 2018 року на 01 січня 2019 року, зокрема: 

 ГОСТ 17.0.0.01–76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов. Основные положения  

 ГОСТ 17.0.0.04–90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного 

предприятия. Основные положения  

 ГОСТ 17.1.5.05–85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков  

 

1.2. Наказом національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від 18 грудня 

2017 р. № 426 "Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з 

європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних 

документів та змін до національних нормативних документів" прийнято низку 

національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними 

документами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2019 року, зокрема:  

 ДСТУ EN 16297-1:2017 (EN 16297-1:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для 

випробування та розрахунку показника енергоефективності (ЕЕІ) – Вперше  

 ДСТУ EN 16297-2:2017 (EN 16297-2:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок показника 

енергоефективності (ЕЕІ) для автономних циркуляційних насосів – Вперше  

 ДСТУ EN 16297-3:2017 (EN 16297-3:2012, IDT) Насоси. Відцентрові насоси. 

Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник енергоефективності (ЕЕІ) для 

безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої – Вперше  

 

1.3. Наказом національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від 26 грудня 

2017 р. № 4471 "Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з 



нормативними документами НАТО" прийнято низку національних нормативних 

документів, гармонізованих із  нормативними документами НАТО, методом підтвердження 

як пробні з наданням чинності з 01 лютого 2018 року до 01 лютого 2021 року, зокрема: 

 ДСТУ-П ANEP-59:2017 (ANEP-59:2009 Ed:1, IDT) Настанови щодо урахування вимог 

до захисту морського навколишнього середовища під час проектування кораблів – 

Вперше  

 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:5/ AЕСТP-100 Ed. 4, IDT) Настанови 

щодо впливу використання матеріалів оборонного призначення на навколишнє 

середовище – Вперше 

 ДСТУ-П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP-500 Ed. E, IDT) Озброєння 

та військова техніка. Вплив електромагнітного поля на навколишнє середовище. 

Методи випробування – Вперше  

 

1.4. Наказом національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від 24 січня 

2018р. № 18 "Про відновлення дії міждержавних нормативних документів в Україні з 25 

січня 2018 року до 01 січня 2019 року" відновлено дію низки міждержавних нормативних 

документів в Україні з 25 січня 2018 року до 01 січня 2019 року, зокрема:  

 ГОСТ 23875–88 Качество электрической энергии. Термины и определения  

 ГОСТ 24034–80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения  

 ГОСТ 25150–82 Канализация. Термины и определения  

 ГОСТ 25151–82 Водоснабжение. Термины и определения  

 ГОСТ 26846–86 Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. 

Основные положения 


